
Naam document 0 

 

 

  

PEFC KEURMERK-  
STANDAARD 
Een introductie van de veranderingen                       
PEFC ST 2001-2020 

pefc.nl    info@pefc.nl 

http://www.pefc.nl/
mailto:info@pefc.nl


PEFC keurmerk-standaard: veranderingen 1 

PEFC KEURMERK STANDAARD, EEN 
INTRODUCTIE IN DE VERANDERINGEN 
De nieuwe keurmerkstandaard is uit. In dit document gaan we in op de meest 
belangrijke veranderingen in de keurmerkenstandaard PEFC ST 2001-2020.  

 

1. Bereik  
Hier is niets veranderd 
 

2. Normatieve referenties  

Hier is niets veranderd 
 

3. Termen en definities  

Er zijn nieuwe definities toegevoegd  
 

4. Eigendom van de PEFC Keurmerken  

Inhoudelijk is dit hoofdstuk meer een samenvatting ten opzichte van de vorige standaard. 
De tekst van de vorige standaard is nu opgenomen in andere hoofdstukken in deze 
standaard. Wat nieuw is toegevoegd is dat het nu niet meer mogelijk is om labels te 
maken met een TM of R symbool (4.1.2). 
 

5. Bereik van de PEFC Keurmerken  

Dit hoofdstuk vervangt het hoofdstuk “Bereik van de PEFC keurmerken”. Het gaat in 
detail in over waar de PEFC keurmerken voor staan en maken daarin onderscheid 
tussen het on-en off product gebruik. 
 

6. Keurmerkgebruik eisen 

Dit hoofdstuk beschrijft de eisen voor gebruikers van de keurmerken.  
 
6.1 Algemene eisen  

Deze Claude bevat informatie over hoe de PEFC keurmerken gebruikt dienen te 
worden. Zo zullen ze bijvoorbeeld niet gebruikt worden als onderdeel van andere 
keurmerken, binnen een product merk of bedrijfsnaam, etc. Het gebruik zal in lijn zijn 
met de aanwezige wet-en regelgeving (6.1.9). De PEFC Council heeft het recht om 
bij keurmerk gebruik wat niet met hun visie of missie overeenkomt, dit gebruik af te 
keuren. 
 

6.2 Keurmerk gebruikerslicentie 
In lijn met de nieuwe naam van deze standaard wordt er nu gesproken over de 
keurmerklicentie in plaats van de logolicentie omdat deze nu ook het recht op het 
gebruik van de PEFC initialen bevat. Elke organisatie die nu gebruik maakt van het 
PEFC logo of de PEFC initialen heeft nu een logolicentie nodig (ov verkregen voor 
eenmalig gebruik), behalve voor wetenschappelijke publicaties en gebruik door de 
pers (6.2.3).  
 

6.3 Keurmerk gebruikers classificatie 
On product gebruik is niet langer toegestaan voor gebruikers van  groep B (6.3.2.2). 
De standaard bevat nieuwe eisen voor het gebruik van de PEFC keurmerken door 

https://pefc.nl/wp-content/uploads/2021/02/PEFC-ST-2002-2020-NL-Vertaling-DEF.pdf
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retailers en eindgebruikers in hun uitingen zoals online brochures, catalogi of 
gelijkwaardige promotionele documentatie (6.3.4.4). 
 

7. PEFC keurmerken technische eisen  

Dit hoofdstuk gaat nu ook over de eisen waar een product moet voldoen om in aanmerking 
te komen voor het gebruik van het PEFC logo.  
 
7.1 Technische eisen voor het gebruik van het keurmerk op een product 
 
7.1.1 Algemene eisen 
Het moet duidelijk zijn naar welk product de PEFC keurmerken verwijzen. Als het niet uit 
zichzelf duidelijk is zal de labeltekst of naam van het product dit duidelijk maken (7.1.1.). 
Bovendien zal het gehele product worden gebruikt om te bepalen of het percentage PEFC 
gecertificeerd materiaal hoog genoeg is om het PEFC label te kunnen gebruiken (7.1.1.2). 
 
7.1.2 Het PEFC gecertificeerde label 
Er zijn nog steeds twee PEFC labels die gebruikt kunnen worden op een product: 

- PEFC gecertificeerd (7.1.2.1): 

- Gerecyclede inhoud is lager dan100% 

- De algemene label tekst blijft hetzelfde: “ [dit product] komt uit duurzaam beheerde 
bossen, gerecyclede en gecontroleerde bronnen” 

- als er geen gerecycled materiaal is gebruikt kan het label zonder het woord “gerecycled” 
worden gebruikt  

- Als er alleen materiaal uit PEFC-gecertificeerde bossen wordt gebruikt kan de label 
tekst ook zonder de woorden “gerecyclede en gecontroleerde bronnen” gebruikt 
worden.  

- Specifieke label teksten voor PEFC gecertificeerde projecten  

- PEFC gerecycled (7.1.2.2): 

- Zal worden gebruikt wanneer 100% van de inhoud uit gerecyclede bronnen komt 

- De labeltekst is: “Dit product komt uit gerecyclede bronnen”  
 

7.1.3 De PEFC initialen  
De eis voor het gebruik van het algemene label is uitgebreid met de PEFC initialen (zoals het 
minimum 70% van PEFC-gecertificeerde inhoud, 7.1.3.1), samen met het licentiehouder van 
de organisatie die ze gebruikt (7.1.3.2). 
 
7.2 Technische eisen voor het off-product gebruik van de keurmerken 
 
7.2.1 Het PEFC promotionele label  
Het algemene PEFC promotionele label blijft hetzelfde. Extra labelteksten kunnen worden 
gevonden per gebruikersgroep in Annex A. 
 
Keurmerkgebruikers groep B en C mogen het promotionele label op catalogi, brochures en 
prijslijsten gebruiken zolang het duidelijk is wat gecertificeerd is. Dit geldt ook voor facturen 
en leveringsdocumenten. Het product wat wordt geleverd met een PEFC claim zal duidelijk 
worden geïdentificeerd (7.2.1.5). Het promotionele label mag op niet-commerciële producten 
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worden gebruikt. Het zal duidelijk worden gemaakt waar het PEFC label naar refereert en de 
labeltekst zal daar ook worden gebruikt(7.2.1.6).  
 
7.2.2 De PEFC initialen  
Dezelfde eisen als voor het off-product label gebruik gelden voor het off-product gebruik van 
de PEFC initialen. 
 

8. Grafische eisen van de PEFC labels 
De grafische specificaties die eerst in de PEFC Logo toolkit stonden zijn nu toegevoegd aan 
dit hoofdstuk. Dit gaat over optionele gebruik van de labels (8.3), en hoe uitzonderingen aan 
te vragen (8.4).  
 
8.3 Optioneel gebruik van de labels 
Als de PEFC labels on product worden gebruikt mogen organisaties de labeltekst 
veranderen door de naam van het product (8.3.2).  
 
Voor promotioneel gebruik kan het PEFC label gebruikt worden zonder de labeltekst 
wanneer het duidelijk is waar PEFC voor staat (8.3.4). 
 
Wanneer het design het niet toelaat dat de normale designs van de PEFC labels gebruikt 
kunnen worden mag het label als volgt worden gebruikt, maar moet er vooraf toestemming 
zijn gegeven door PEFC Nederland of de PEFC Council (8.3.5). 
 
Annex A: Alternatieve promotionele label teksten 
 
Annex B: Voorbeelden van verkeerd PEFC label gebruik   

 


